
 
Favor apresentar, junto a este formulário, a cópia e o original do comprovante de ausência 
(Certidão de Falecimento, Casamento, Comprovante de doação de sangue etc.)  

 

Declaração de Ausência: 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

Cargo ______________________________, SIAPE nº ________________ lotado 

no Campus de Governador Valadares me ausentei por _____dia(s), iniciado em 

____/____/_______ em razão de: 

 Servir à Justiça Eleitoral nas eleições (Mesário, Presidente de Seção, 

Apuração, etc.) [7] 

 Doação de sangue (Art. 97 Lei 8.112) [124]; 

 Alistamento ou recadastramento eleitoral (Art. 97 Lei 8.112) [125]; 

 Casamento (Art. 97 Lei 8.112) [126]; 

 Falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, 

enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos (Art. 97 Lei 8.112) [127]; 

 Júri e outros serviços obrigatórios em Lei (Art. 102 Lei 8.112) [147]. 

 

Conforme consta documento em anexo. 

__________________________________________________ 

Servidor 

LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 

Capítulo VI 
Das Concessões 
    Art. 97.  Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço:  (Redação dada pela 
Medida provisória nº 632, de 2013) 
        I - por 1 (um) dia, para doação de sangue; 
        II - pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, 
limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) dias; (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014) 
        III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: 
        a) casamento; 
        b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor 

sob guarda ou tutela e irmãos 
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